
Το θέμα της «μετακίνησης και του τουρισμού» είναι ένα μείζον ζήτημα για 
τη βιωσιμότητα ενός τουριστικού προορισμού. 
 
Για αυτόν το λόγο, ένα από τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψιν στην 
αξιολόγηση μιας περιοχής ως περιοχή INHERITURA (βλ. προηγούμενο 
ενημερωτικό δελτίο) στη φάση δοκιμών του έργου INHERIT είναι η προώθηση 
της βιώσιμης μετακίνησης. 
 

Αυτό το κριτήριο προβλέπει πολλές δράσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί, ή πρόκειται να 
εφαρμοστούν για την προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης στις υποψήφιες περιοχές 
INHERITURA. Οι πιο κοινές δράσεις είναι: 
1. Προώθηση δημόσιων και συλλογικών μεταφορών, 
2. Προώθηση της ποδηλασίας και της ενοικίασης ποδηλάτων, 
3. Δημιουργία διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλατικών διαδρομών. 
 
Η εφαρμογή των παραπάνω δράσεων είναι πιο εύκολη και πιο γρήγορη σε σχέση με άλλες 
πιο πολύπλοκες δράσεις, όπως για παράδειγμα, την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών /
υπηρεσιών πληροφόρησης, για την ενημέρωση των ταξιδιωτών σχετικά με τα κύρια 
τουριστικά αξιοθέατα και το πώς να φτάσουν σε αυτά χρησιμοποιώντας βιώσιμα μέσα 
μετακίνησης. Στην πραγματικότητα, η μετακίνηση είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και 
απαιτείται η συνεργασία με τον τουρισμό ώστε να βρεθούν αποδοτικές λύσεις και 
υπηρεσίες. 
 

Έχετε λάβει αυτό το μήνυμα επειδή είστε εγγεγραμμένοι σε κάποια από τις λίστες των εταίρων του INHERIT. 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε email από το έργο INHERIT, παρακαλώ πολύ ενημερώστε 

μας σχετικά στέλνοντας email στο inherit_ppel@arcadia.gr με τίτλο «UNSUBSCRIBE INHERIT». Τα στοιχεία 

επικοινωνίας σας θα διατηρηθούν μέχρι τη λήξη του έργου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

       

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 
 
Οι δράσεις και οι λύσεις που περιγράφονται 
παραπάνω, αναφέρονται στην κατάσταση που 
επικρατούσε  πριν εμφανιστεί ο κορονοϊός.  
 
Ο τουρισμός και οι μετακινήσεις είναι δύο από τους 
τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο από την 
πανδημία. Δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν οι 
επιπτώσεις του Covid-19, αλλά μπορούν να παρθούν 
μέτρα για να περιοριστούν. 

Για παράδειγμα, πλέον οι πολίτες και οι τουρίστες 
τείνουν να αποφεύγουν τα δημόσια μέσα μεταφοράς 
και να χρησιμοποιούν ποδήλατα, ιδίως αυτά που 
προορίζονται για δημόσια χρήση. Είναι πιο απλή η 
απολύμανση ενός ποδηλάτου παρά ενός αυτοκινήτου, 
και οι τουρίστες αποφεύγουν την ενοικίαση 
αυτοκινήτων καθώς δεν είναι σίγουροι ότι 
απολυμαίνονται μετά από κάθε ενοικίαση. 
 
Ίσως είναι η σωστή στιγμή για ένα τουριστικό 
προορισμό να προωθήσει το περπάτημα και την 
ποδηλασία. 

Ενημερωθείτε για το έργο INHERIT 

Εικόνες: Όλες οι ελεύθερες προς χρήση εικόνες προέρχονται από το pexels.com  

Εμπλουτισμός του τουριστικού 
προϊόντος 
 

 

Το θέμα των “Έξυπνων και βιώσιμων μέτρων 
μετακίνησης σε Τουριστικούς προορισμούς” 
έχει αποτελέσει το κύριο θέμα σε ένα 
πρόσφατο webinar που οργανώθηκε από το 
Interreg MED έργο “Sustainable Tourism”. Τα 
αποτελέσματα του webinar είναι σίγουρα 
πολύτιμα για τις δημόσιες αρχές, για τους 
φορείς χάραξης πολιτικών αλλά και για τις 
τουριστικές επιχειρήσεις. 
 
Για παράδειγμα, εφόσον η βιώσιμη 
μετακίνηση βελτιώνει την ελκυστικότητα του 
προορισμού μέσα από τη μείωση της 
ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, ο προορισμός πρέπει να την 
προωθήσει σαν προτέρημα, για την ενίσχυση 
του τουριστικού προϊόντος του. Επίσης, το 
προσωπικό υποδοχής στα ξενοδοχεία και οι 
επαγγελματίες στο χώρο της φιλοξενίας θα 
μπορούσαν να εκπαιδευτούν ώστε να 
παρέχουν βιώσιμες ταξιδιωτικές λύσεις 
στους επισκέπτες τους (ενοικίαση 
ποδηλάτων, ταξιδιωτικές κάρτες, 
εφαρμογές). 
 
Αλλά δεν είναι αρκετή η προώθηση της 
βιώσιμης μετακίνησης στους τουρίστες μόνο 
τονίζοντας τη σημασία της για το 
περιβάλλον, είναι απαραίτητο να 
προωθηθούν όλοι οι βιώσιμοι τρόποι 
μεταφοράς στον τουρισμό, όχι μόνο σαν 
τρόπος διασύνδεσης αλλά ως μέρος της 
τουριστικής εμπειρίας. 
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